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Listagem das opiniões / sugestões (150) dos utilizadores
(pergunta 14)
 A abertura da biblioteca deveria realizar-se mais cedo que as 9h30
 A biblioteca deveria abrir antes das 9h30, pois permitia aos estudantes começar o estudo pela manha.
Requisitar livros "com bolinha" para alugar salas de grupo é ridículo, uma vez que as salas são
maioritariamente para trabalho de grupo

 A biblioteca deveria ter mais exemplares de alguns livros, para que não se encontrem todos
requisitados. No global acho que tem um bom funcionamento, é um bom sítio, agradável de estudo

 A biblioteca devia alargar o horário de funcionamento, de modo a encerrar mais tarde e de abrir de
manha mais cedo, de modo a perlongar o estudo

 A biblioteca do ISCTE-IUL funciona de uma forma satisfatória
 A biblioteca é muito boa mas visto ser um espaço público poderiam melhorar a rede wifi para as
pessoas que não estudam no ISCTE-IUL

 A biblioteca é um espaço dinâmico, confortável e aprazível para ler, estudar e trabalhar
 A biblioteca funciona bem, mas o horário deveria ser das 8h30 às 22h00

 A biblioteca funciona bem. O único reparo é o facto de o aviso de encerramento da biblioteca por
vezes ser realizado com 20 minutos de antecedência, quando bastariam 10 minutos. Muito obrigada

 A biblioteca funciona muito bem. Uso-a mais para estudo. É muito confortável, sossegada e os
funcionários são muito simpáticos e prestáveis

 A biblioteca tem um bom funcionamento, podiam deixar requisitar mais livros
 A infraestrutura em si é agradável, poderiam modificar um pouco as condições físicas no que toca ao
mobiliário

 A minha opinião foca apenas a parte negativa da biblioteca, amigos de outras faculdades já
protestaram devido à biblioteca fechar cedo demais. A internet é bastante lenta (tanto a eduroam
como a guest)

 Acho a biblioteca o melhor local para estudar pois é tranquilo e muito arejado, As funcionárias são
muito prestáveis. Relativamente às salas de estudo julgo que todas deveriam ter a mesma quantidade
de internet mas o mesmo se aplica ao resto do ISCTE-IUL

 Acho do pouco que conheço, que tem uma boa organização e ótima para estudar. Espero conhecer
brevemente os restantes serviços

 Acho que deveria fechar um pouco mais tarde (22h30-23h). Tudo o resto funciona muitíssimo bem
 Acho que devia ter WC
 Apenas a apontar o fato de, como estudante de mestrado não ter salas próprias para realização de
trabalhos de grupo e como tal tenho necessidade de utilizar as salas de estudo em grupo que para a
sua utilização estão rodeadas de burocracias

 Apesar das instalações serem muito boas, nem sempre é possível um acesso constante à internet
sem fios: fazem falta pontos de acesso para internet, com fios nas várias mesas, para que haja
melhores hipóteses para obter sinal de resto, o atendimento e serviços são bons

 Apesar de ter boas instalações e recursos, considero o horário reduzido e as salas de estudo são
muito pouco monitorizadas o que faz com que alguns alunos sejam extremamente barulhentos

 Apresenta pouco espaço para trabalho em grupo, o que para alunos de mestrado como o meu caso é
essencial

 As salas de grupo precisam de janelas abertas; é preciso que quando a sala esteja completamente
lutada seja possível respirar; uma tomada por grupo nas salas de grupo é pouco

 Até agora não tenho nada a apontar, três anos depois continua tudo a funcionar muito bem
 Atendimento eficiente, competente, simpático. Em termos gerais, do horário às instalações passando
pelo material bibliográfico disponibilizado, considero o funcionamento da biblioteca muito bom com
exceção das fotocopiadoras, ausência de condições para leitura e/ou estudo presencial

 Bastante agradável. Contudo, o horário de abertura deixa a desejar, há aulas a partir das 8h e a
biblioteca só abre as 9.30h

 Bastante boa. Dá para estudar com calma, bastante quantidade de recursos disponíveis
 Bastante bom
 Bastante Satisfeito na Globalidade, porem seria positivo expandir o horário de funcionamento
 Bem organizado em termos de mesas de trabalho com acesso a eletricidade para todos os
computadores. Poderiam melhorar o acesso à internet em algumas áreas da biblioteca
 Boa estrutura bibliotecária
 Bom
 Bom espaço, boa iluminação, falta de condições no acesso wireless, falta de espaços e de controlo
nas salas de estudo
 Bom funcionamento
 Bom funcionamento, com um ambiente a primar pelo silencia o que facilita o estudo
 Bom funcionamento, o ideal seria estar aberta até a meia-noite
 Bom funcionamento, poderá abrir mais cedo
 Bom local de estudo e pesquisa
 Bom tirando algum excesso de zelo dos funcionários
 Claramente é muito boa
 Considero a biblioteca do ISCTE uma boa biblioteca, com ótimo atendimento e boa qualidade de
obras a consultar. Em altura de frequências e exames a leitura presencial torna-se mais complicada,
pelo ruido, às vezes excessivo, mas é natural talvez, de resto nada a apontar
 Considero o funcionamento muito bom e os funcionários são muito profissionais e atenciosos
 Considero que a biblioteca funciona de forma adequada e tem boas condições
 Considero que fosse importante a biblioteca abrir mais cedo (no período da manha)
 Continuar com o mesmo funcionamento, caso pretendem aumentar a qualidade no funcionamento da
biblioteca, também é uma mais-valia para a instituição
 Creio que funciona muito bem, muito graças ao papel ativo dos funcionários, que tentam sempre
ajudar os utentes da biblioteca. O ponto fraco é as salas de estudo serem poucas, assim como os
lugares de leitura presencial. As instalações são ótimas, o problema é apenas as fotocopiadoras selfservice que são poucas e muitas vezes funcionam mal
 De forma geral encontro-me satisfeita com os serviços oferecidos, exceto o sistema de fotocopiadoras
e as salas para estudo em grupo
 De forma geral estou muito satisfeito, só gostaria que aos fins de semana tivesse o mesmo horário
das 9h às 21h

 De um modo geral apresenta um bom funcionamento. Tem imensas obras e imensa variedade de
temáticas. E a organização dos livros é ótima. O único senão é as vezes querer requisitar livros e eles
não poderem sair
 De um modo geral considero que o funcionamento da biblioteca é bom, o atendimento é eficiente, há
uma grande quantidade de livros e artigos disponíveis e as instalações tem qualidade
 De um modo geral parece bastante bom mas visto ser do 1º ano ainda não usufrui de grande parte
das funcionalidades da mesma
 De uma forma geral penso que o funcionamento é bom, com bastante material para usar, apesar de
as vezes ser necessário requisitar livros que não podem sair ou não estão no lugar certo porque as
pessoas desarrumam
 Devem melhorar a nível de fotocopiadoras. Tudo o resto está bom! Outra sugestão era fecharem às
23H no período da semana devido aos cursos pós-laboral
 Deveria haver uma maior atenção quando os grupos se juntam na área comum em vez das salas de
grupos, também quando há visitas à biblioteca devem avisar aos visitantes para fazerem silêncio
enquanto as pessoas estão a estudar; de resto, gosto muito do vosso serviço
 Deveriam existir mais computadores disponíveis, por vezes é raro encontrar um computador livre. Nos
dias em que está mais calor (abafado) deveriam ligar o ar condicionado, o atendimento deveria ser
mais rápido e eficaz
 Deveriam investir um pouco mais em livros recentes. De resto gosto bastante do que está disponível
 Devia abrir às 8h
 É bom o seu funcionamento, mas os livros de arquitetura poderiam ser requisitados
 É um bom sítio de estudo, é calmo e ajuda à concentração. Obrigado, gosto de frequentar
 É um sítio calmo, sossegado é ideal para um bom estudo e onde consigo estar concentrado, é
deveras agradável. Obrigado e continuação de um trabalho notável
 É uma biblioteca confortável, um bom ambiente para trabalho e estudo
 É uma ótima biblioteca para se poder estudar, o fator mais negativo é haver poucas mesas e cadeiras,
sendo que na altura de exames nunca há espaço para todos
 Em geral o funcionamento é bom mas os postos de pesquisa deviam ter mais utilidade
 Em geral, estou muito satisfeita com o funcionamento da biblioteca, exceto com o sinal de internet que
é muito imprevisível
 Embora esteja satisfeita sobre o horário de funcionamento, poderia fechar uma 1h mais tarde
 Encontro-me satisfeita com o funcionamento e a organização da biblioteca
 Espaço acolhedor, proporciona aos alunos uma alternativa viável à sala de estudo para realizar
trabalhos ou estudar

 Estou muito satisfeita com o funcionamento da biblioteca, pois apresenta uma apresentação cuidada,
é organizada poderia ter mais postos para tirar cópias e em melhor estado, o horário de
funcionamento deveria ser mais alargado
 Estou muito satisfeito com o serviço da Biblioteca e espero que assim se mantenha, é aquele espaço
que consigo estudar em paz
 Estou satisfeita a nível geral
 Excelente
 Excelente atendimento e condições de estudo; variedade de obras de referência
 Excelente funcionamento
 Excelente muito satisfeito, a aquisição e entrega de obras é lenta
 Excelente serviço
 Excelente! Menos a falta de informação sobre as fotocopiadoras no site da biblioteca
 Faltam janelas abertas nas salas de grupo, uma tomada por mesa é muito pouco nas salas de grupo,
não devia ser necessário livro para reservar mesa nas salas de grupo
 Fazem falta alguns livros de referência a partir de 2008 (ex. sobre especialização)
 Funciona
 Funciona bem, com organização, contudo deveria ser dado mais liberdade em termos de barulho nas
salas de grupo
 Funciona bem, mas deveria abrir mais cedo e fechar mais tarde e tem mau acesso à internet
 Funciona bem, mas há demasiados livros com etiqueta vermelha, o que perturba a pesquisa
 Funciona bem, sem situações a apontar
 Funciona bem
 Funciona de forma extremamente adequada face às necessidades dos alunos
 Giro
 Globalmente, muito positivo, Ambiente acolhedor e funcional, não tenho qualquer reclamação a fazer,
sugiro que continuem a prezar um bom serviço e a estar ao dispor de toda a comunidade educativa
 Gostaria que o site facilitasse o acesso às bases de dados, que estivessem mais facilmente
acessíveis através da página inicial do site
 Gosto da biblioteca mas deveria funcionar 24h dia
 Gosto especialmente do horário alargado de funcionamento da biblioteca, durante o período de férias,
assim como durante o ano letivo
 Gosto muito da biblioteca, das pessoas que cá trabalham, do espaço e do património bibliográfico.
Houve tantas melhorias nos últimos anos que só posso desejar os parabéns a vossa equipa
 Gosto muito do espaço e tem boas condições para se estudar e fazer trabalhos, falta só mais wireless

 Horário de funcionamento deveria ser mais alargado. Não existem espaços suficientes para realização
de trabalhos de grupo; deveria existir espaços de trabalho exclusivos para Mestrados e
Doutoramentos
 Janelas com uma fresta aberta nas salas de grupo. Uma tomada por mesa nas salas de grupo é muito
pouco
 Mais livros disponiveis
 Melhoramento na internet sem fio (muito lento)
 Muita burocracia
 Muito bem organizada, sossegada, bem iluminada e confortável
 Muito Bom
 Muito bom funcionamento a todos os níveis
 Na maioria das vezes a biblioteca funciona bem; estou satisfeita com os serviços disponibilizados, no
entanto, poderiam abordar o tema da internet, pois a mesma é péssima
 Na minha opinião a biblioteca tem um bom funcionamento; nada a assinalar
 Na minha opinião para utilizar as salas de estudo deveria ser menos burocrático, e não concordo com
o sistema de ter de efetuar a requisição de um livro
 Não estou familiarizado com todos os serviços que a biblioteca oferece, visto que apenas uso o
espaço para estudar e com o qual estou muito satisfeito
 Não somos crianças, a esmagadora maioria até faz investigação por isso não temos de ser mandados
calar da forma como somos, nem 8 nem 80
 Não tenho, ainda, elementos suficientes para proceder a uma avaliação correta pelo que não irei
avaliar nos juízos pouco fundamentados
 Necessidade de repensar e reavaliar o acesso às salas de estudo, bem como, de estudar a
possibilidade de estender o horário de funcionamento, nomeadamente abrir mais cedo
 No geral a biblioteca tem um bom funcionamento, mas deveria abrir mais cedo
 No geral é boa
 No geral, a biblioteca tem um bom funcionamento
 O atendimento é excelente e espero que continuem a trabalhar sempre com bom prazer
 O funcionamento da biblioteca decorre de forma profissional e com simpatia
 O funcionamento, da biblioteca, é muito bom só peca pelo fraco acesso à internet entre o fim da
manhã até ao fim da tarde
 O funcionamento da biblioteca é ótimo, no entanto, sugiro que melhor a vigilância uma vez que muitos
estudantes perturbam o silêncio

 O funcionamento das salas de grupo deveria não ser preciso requisitar livro visto que a sala ser de
grupo. Em tempo de exames deveria ser possível os alunos do ISCTE terem sempre lugares visto que
muitas vezes estão ocupadas com alunos externos. Deveria haver ventilação através de janelas nas
salas de grupo. Não deveria ser possível requisitar sala de grupo para apenas uma pessoa
 O funcionamento é globalmente bom, contudo julgo que deveriam ser mais rigorosos relativamente as
situações de ruido. Se todos fossem extremamente zelosos como o funcionário (Sr. de barba)
seguramente que seria excelente
 O funcionamento é muito bom, nota 10
 O material bibliográfico é extremamente útil. Melhor biblioteca do ensino português
 O meu objetivo em vir para esta biblioteca é estudar, e estou muito satisfeita pelas excelentes
condições em termos de iluminação, contesto, horário de atendimento e disponibilidade e simpatia dos
colaboradores. Por vezes o ar condicionado não é bem regulado e está muito frio, é o único senão
 O prazo de requisição de livros deve ser alargado; os livros em depósito devem estar disponíveis nas
prateleiras para consulta imediata; os jornais diários e semanários nacionais deveriam ser
disponibilizados na biblioteca para consulta
 O processo de requisição das salas de trabalho de grupo é demasiado burocrático. Não concordo
também com o facto de ter que requisitar um livro, para poder requisitar a sala de grupo
 O que é necessário fazer para voltarmos a ter acesso às revistas da SAGE
 O serviço de internet deveria funcionar mais eficazmente
 Ótimo atendimento, excelentes instalações e mobiliário; boa quantidade de obras importantes e uma
boa forma de chegar a elas
 Ótimo espaço de leitura e estudo, onde se prima a qualidade dos recursos bibliotecários e do
atendimento e auxílio prestados
 Ótimo espaço para uma leitura sossegada, com qualidade quer a nível dos recursos bibliotecários
quer a nível do atendimento
 Os computadores, nomeadamente os teclados estão em péssimo estado
 Os funcionários deveriam ser mais proactivos e simpáticos; a biblioteca devia ser limpa com mais
frequência; tem sempre muito pó
 Os livros de arquitetura poderiam ser requisitados
 Para além do bom funcionamento da biblioteca, cabe referir a qualidade das instalações e dos seus
vários espaços
 Penso que a biblioteca beneficiava de ter relógios nas paredes
 Penso que a biblioteca do ISCTE tem um funcionamento exemplar; podendo melhorar os serviços de
fotocopiadoras; a internet costumava ser um problema, mas agora funciona muito bem

 Penso que a Biblioteca é funcional para o estudo autónomo, mas em termos de serviços de
atendimento são muito fracos, os funcionários são mal-educados e rudes, pelo que não estou de todo
agradada com o serviço da biblioteca
 Penso que a biblioteca funciona de forma regular
 Penso que de uma forma geral o funcionamento é bastante bom o que contribui para o bom
desempenho escolar dos alunos e para a satisfação dos restantes utilizadores
 Penso que no geral os serviços são acessíveis e o apoio por parte dos funcionários muito favorável
 Penso que também poderíamos requisitar revistas
 Poderia haver mais salas de estudo com o objetivo de trabalhar em grupo
 Podia ser alargado até as 22h
 Por vezes há estudantes que conversam ou trabalham em grupo na biblioteca; Desejo que a biblioteca
mantenha o seu funcionamento aos sábados. Muito bom, excelente, o serviço interbibliotecas
 Por vezes há livros que existem muito poucos exemplares e deveriam existir mais e deveriam existir
alguns espaços realmente particulares
 Relativamente ao funcionamento é satisfatório
 Sábado poderia trabalhar de tarde. Ponderar alargar o horário como os da biblioteca do ISEG (mais
alargado)
 São simpáticos
 Sugiro apenas uma aposta nas máquinas fotocopiadoras
 Sugiro maior disponibilidade de artigos anteriores a recentes
 Tem excelentes instalações e ambientes. Peca pelo horário reduzido e pela pouca quantidade de
livros de Arquitetura disponíveis para requisição

QUESTIONÁRIO À SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES
OS SID pretendem avaliar o grau de Satisfação dos seus Utilizadores a fim de melhorar os serviços prestados.
Acreditamos que a sua opinião é construtiva e imprescindível. Colabore connosco preenchendo o seguinte
questionário.
1. Indique a sua principal função:
Pessoal não docente □
Docente □
Estudante □
Outra □ Qual___________________________________________

Investigador □

2. Pertença Institucional:
ISCTE-IUL
Outra Instituição □ Qual? _______________________________________________________________

□

3. Sexo:
Feminino □

Masculino □

4. Idade: ______
5. Se é estudante, indique qual o grau que frequenta?
Licenciatura □
Pós-graduação □
Mestrado □
Doutoramento □
Outro □ Qual___________________________________________
6. Se é estudante, indique qual o curso que frequenta?
_______________________________________________________________________________________________

7. Se é professor e/ou investigador, indique qual o seu Departamento / Centro de Investigação?
_______________________________________________________________________________________________
8. Com que frequência utiliza os serviços da Biblioteca/frequenta a Biblioteca?
Várias x por semana □
Várias x por mês □
Uma x por mês ou menos □
Numa escala de 1 a 4 valores como caracteriza a sua posição
P.F. assinale a sua resposta com um X
9. Satisfação com os serviços da Biblioteca
1Insatisfeito

2 - Pouco
satisfeito

3Satisfeito

4 - Muito
satisfeito

5 – Não
utiliza

6 – Não
conhece

Atendimento
Leitura presencial
Referência e pesquisa
Empréstimo domiciliário
Empréstimo Interbibliotecas
Reserva das salas para trabalho de grupo
Fotocopiadoras (self-service)
Formação (apresentação da Biblioteca)
Formação (bases de dados, Repositório / RCAAP,
b-on, outras)
Banco de Ofertas de Monografias
MOD.001/2SID.AVAL

12-09-13 a 18-10-13

Banco de Ofertas de Publicações Periódicas
Atividades de Dinamização Cultural
Exposições Bibliográficas Temáticas
Conversas da Biblioteca
Livro do Mês
Arte na Biblioteca
10. Satisfação com os recursos de informação
1Insatisfeito

2 - Pouco
satisfeito

3Satisfeito

4 - Muito
satisfeito

5 – Não
utiliza

6 – Não
conhece

Qualidade das monografias
Qualidade dos periódicos
Qualidade das obras de referência
Acessibilidade dos recursos de informação
Quantidade dos recursos de informação
Qualidade do catálogo bibliográfico
Qualidade das bases de dados especializadas
Qualidade da B-On
Qualidade da página Internet
Qualidade do Repositório ISCTE-IUL
BiblioNews
Listagem quinzenal das últimas aquisições
Cadernos Temáticos na Web
Blogue da Biblioteca
Facebook da Biblioteca
Diretório de Recursos Web
11. Satisfação com as instalações
1Insatisfeito

2 - Pouco
satisfeito

3 - Satisfeito

4 - Muito
satisfeito

5 – Não
utiliza

Iluminação
Sossego
Conforto
Ar condicionado e ventilação
Quantidade de postos de pesquisa
Mobiliário (mesas de leitura)
Horário de atendimento
12. Caracterize a totalidade dos serviços
1- Insatisfeito

2 - Pouco satisfeito

3 - Satisfeito

4 - Muito satisfeito

13. Qual o tipo de consulta que habitualmente mais utiliza
ABI INFORM Global □

Agregador de Recursos – RETRIEVO □

Diretório de Recursos Web □
PsycArticles □

IFRS □

ISI Web of Knowledge □

Psychology and Behavioral Sciences Collection □

Repositório ISCTE-IUL □

B-on □

Nosso site □

Catálogo bibliográfico □

JSTOR – Arts & Sciences II □

ICPRS □
PsycINFO □

Hospitality & Tourism Management □

Outros sites / Outros recursos □

14. Dê-nos a sua opinião sobre o funcionamento da Biblioteca

Obrigado pela sua colaboração!
MOD.001/2SID.AVAL

12-09-13 a 18-10-13

Avaliação do Desempenho da Biblioteca segundo a Norma ISO 11 620

1 – 1,0%
2 – 1,4%
3 – 59,2%
4 – 38,4%

